
Vážení rodiče, přátelé školy, 

Začal nám (rodičům a dětem) další školní rok. Po dvou letech si všichni 
přejeme, aby se obešel bez pandemických opatření, s klasickou presenční 
výukou a mimoškolními aktivitami. 

Při naší ZŠ U Obory, jak víte, existuje Spolek Rodičů a Přátel Školy, jehož 
posláním je zpříjemnit žákům prostředí školy, výuku … Spolek přispívá škole na pořízení učebních 
pomůcek a předmětů, které slouží následně  všem žákům. Stejně tak spolek přispívá do třídních 
rozpočtů tak, aby mohli třídní učitelé pro třídu pořídit něco navíc …  

V minulém školním roce jsme třídám přispěli na školní výlety, třídní akce – vstupenky do divadla, do 
zoo, třídní trička, devátým třídám například na mikiny či rozlučkovou večeři. V areálu školy bylo z 
peněz spolku pořízeno posezení pod jabloní pro družiny a podobně …  

Nezůstáváme stát na místě a již nyní, na první schůzce zástupců tříd, jsme si stanovili směr, kterým se 
budeme ubírat v tomto školním roce… Připravujeme pro družiny malování skákacích panáků a prvků 
na chodník, spolek pomůže rozšířit počet stojanů na kola a koloběžky v areálu školy, připravujeme 
zimní opékání … 

S dovolením něco organizačních bodů: 

Členem spolku se může stát každý rodič, který s tím bude souhlasit svým podpisem a který uhradí 
členský příspěvek. Členství k ničemu nezavazuje, nicméně o nápady a pomoc není nikdy nouze 

V každé třídě je zvolen zástupce rodičů, který se účastní Členských schůzí. Na schůzích, ale nejen na 
nich, může předkládat návrhy na možná témata k řešení, nápady či postřehy s čím by mohl spolek 
pomoci při jejich řešení.  

Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši Kč 600, - na rodinu a školní rok. Členské příspěvky do 
školního spolku jsou přerozdělovány takto :  

60%  na třídní výdaje  – jsou k dispozici třídním učitelům                                                                           
40% na školní výdaje  – jsou určeny na projekty v rámci celé školy.                                                                                                                                
Tyto výdaje schvaluje Členská schůze, peníze nejsou volně k dispozici škole.   

Prosíme rodiče o úhradu příspěvků do 31.12 2022, abychom měli přehled o stavu financí a tím             
i o finančních možnostech na následující období. Úhradu prosíme provést na účet spolku  

vedený u FIO banky     2201489702/2010 

Částku je možno uhradit pouze převodem na účet. Variabilní symbol žáka rodičům předají třídní 
učitelé, pokud jej nemáte tak při úhradě do kolonky poznámka pro příjemce uveďte příjmení  žáka a 
třídu.  

Jak se o aktivitách SRPŠ dozvědět 

Od zástupce třídy pro SRPŠ  

Na e-mailu  srpds.uobory@gmail.com 

Nebo na stránce školy https://www.zsuobory.cz/pro-rodice/srps 

Děkujeme všem za přízeň a podporu 

Petr Zaťko, předseda spolku 


